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„Tanuljuk 56-ot és azt akarjuk, hogy az a világ semmilyen formában még egyszer vissza ne jöjjön…”
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Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
idén is ünnepi megemlékezéseket
szervezett az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából.
A programsorozat az ünnep előestéjén, október 22-én kezdődött az
Öreg-tó partján álló kopjafánál,
amelyet 1989-ben, az akkori Fiatal Demokraták Szövetségének
tatai csoportja kezdeményezésére
állítottak. Cs. Kiss Ernő alkotása

előtt Boglári Zoltán önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke mondott beszédet.
Boglári Zoltán a helyszínen így
fogalmazott: - Mindenféle áradat
(akár hadsereg, akár ideológia) dacára itt vagyunk, megmaradtunk.
Bocskai hajdúi, Rákóczi kurucai,
a ’48-as, majd az ’56-os hőseink
megmutatták, hogy mindig voltak lelkükben „kurucok”. Köztük
olyanok is szép számmal - mint az

Elkészült a Baji úti kerékpárút
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Bővebb információk:
www.tata.hu
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

aradi vértanúink tábornokai között
- akik idegen nemzet sarjai voltak,
de megértették, hogy mi a magyar,
mi az a közép-európaiság, ha napjaink nyelvére szeretnénk fordítani, ki az igazi „europair”, mi a
Kárpát-medencét
gazdaságilag,
földrajzilag és a különböző nemzetekhez tartozó nemzetiségeket
is szervesen magába foglaló Szent
Korona eszméje, amiért érdemes
élni, s ha kell meghalni. A képviselő hozzátette: - Lehet és kell is

Befejeződött a Baji úti kerékpárút építése, a mintegy 1260 méter
hosszú bicikliút ünnepélyes átadására október 21-én került sor
a Kertvárosi Óvoda kisgyermekeinek közreműködésével.
A fejlesztés a Széchenyi 2020
program keretében 286 millió
forintos európai uniós támogatás segítségével valósult meg. A
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006
azonosítószámú projekt célja a
fenntartható, biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése volt Tata és Baj között.
A közúttól elválasztott kerékpárút
a Baji úttal párhuzamosan halad,
végein az Ady Endre utca (I. számú országos főút) és a Budapest
– Hegyeshalom 1-es számú vasúti

fővonal határolja. Városunk legújabb biciklis útvonalának megépítésével már az ötödik településhez kapcsolódik kerékpárúttal Tata
a térségben Vértesszőlős, Dunaalmás, Szomód és Agostyán után.
A kivitelezés során közműkiváltás
illetve közműfejlesztés is történt, a
fejlesztés nyomán megújult a Baji
út közvilágítása valamint lezajlott
az ivóvíz hálózat teljes átépítése.
Bencsik János, a Tatai-medence kiemelt járműipari térség összehangolt fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, országgyűlési
képviselő, a helyszínen elmondta:
- Egy újabb elemmel gyarapodott
az Által-ér menti kerékpárút-hálózat, amely csatlakozik a korábban
megépült Tata-Baj kerékpárúthoz.

Köszönetet szeretnék mondani az
önkormányzatnak, amiért meghallgatva az itt élők kérését, a
beruházással párhuzamosan saját
költségvetéséből felújította a ros�sz állapotú járdaszakaszokat is.
Bencsik János kiemelte: - A kerékpárút építéséhez kapcsolódóan
megtörtént a Baji út fő ivóvízellátó
gerincvezetékének cseréje, amely
egyben Baj település töltővezetéke is, így biztonságosabbá vált
Kertváros ezen részének, valamint
Bajnak az ivóvízellátása.
A 286 009 349 forint uniós támogatásból megépített kerékpárút
egyaránt hozzájárul a fenntartható
közlekedési módok feltételeinek
helyi fejlesztéséhez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2
kibocsátás csökkentéséhez és az
élhető települési környezet megteremtéséhez. Michl József polgármester a helyszínen úgy fogalmazott: - Régi vágyunk volt,
hogy a tatai Öreg-tavat összekössük a Baji Szőlőheggyel, s mivel
a szőlőhegyi kerékpárút is elkészült, valóban megvalósulhatott
az összeköttetés a tóparttól a baji
pincékig. A kerékpárút mellett és
annak környezetében élők a mindennapjaikban jól tudják használni az új bicikliutat, ami nagy

sokféleképpen gondolkodni arról,
hogy a világ, vagy egy ország, a
nemzetünk, az emberek alkotta
társadalom miként fejlődjék, milyen módon érje el a kívánt jólétet
és őrizze azt tartósan, fenntartható
módon. Erről szól a demokrácia
intézménye, de forradalmaink,
szabadságharcaink alapozták ezt
meg. Boglári Zoltán beszédében
Dr. Mészáros Gábort, az 1956-os
tatai események egyik kiemelkedő
alakját idézve elmondta: „A szabadságharc közel hozta a magyart
a magyarhoz, valóban nemzetté,
egymás testvérévé tette. És itt van
minden komolyan gondolkodó,
felelősséget érző magyar egyik fő
feladata: megértetni az emberekkel,
hogy csak bátor, szabad, felfogásához hű, egymást testvérként szerető, egymásért áldozatokra kész
emberek szerezhetik meg, érthetik
meg a hőn óhajtott szabadságot.
Hisszük, hogy a magyar lélek feltámadt vitalitását nem fog sikerülni
megtörni. S ez a hit erősít és bíztat
bennünket arra is, hogy tovább készüljünk az új életre.”
A megemlékezést követően „‚56os híradó” címmel a Vaszary János Általános Iskola mutatta be
ajándékműsorát a Magyary Zoltán
Művelődési Központban, Sárosi
Csaba rendezésében.
Folytatás az 5. oldalon

segítséget nyújt a kisállomáshoz
való eljutásban is. A Baji út nagyon forgalmas, ezért korábban
veszélyes volt itt közlekedniük a
kerékpárosoknak. Mára biztonságossá vált a biciklis és a gyalogos forgalom egyaránt, köszönet
ezért a magyar kormánynak, az
Európai Uniónak, Bencsik János
országgyűlési képviselőnknek, a
kivitelezőnek valamint mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a projekt létrejöttéhez. Tata
polgármestere külön köszönetet
mondott a Baji úton élőknek, akik
türelemmel viselték az építkezéssel járó változásokat, ideiglenes
korlátozásokat.
A projekt részeként - egy helyi
szemléletformáló akció keretében - elkészült az iskolás korosztály számára egy, a kerékpározás
előnyeiről és a két keréken történő
biztonságos közlekedés szabályairól szóló interaktív oktatóanyag
és KRESZ teszt, valamint az óvodások és kisiskolások számára
a témához kapcsolódó színező.
Emellett a gyerekek számára online rajzversenyt hirdettek, melynek első három helyezettje az ünnepségen vehette át nyereményét,
vásárlási utalványokat és egy új
kerékpárt.
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Önkormányzat

Újabb útszakaszokat
újított meg az önkormányzat
Befejeződött az Újhegyi út 610
méteres szakaszának (Szélkút
utca és a Hársfa utca közötti szakasz), valamint a Fűzfa utca és a
Tulipán utca hiányzó szakaszának felújítása.
Az Újhegyi út mart aszfaltos
portalanítása 2015-16 során több
ütemben készült el, de a burkolat erőteljesen kikátyúsodott.
Az önkormányzat megbízásából
végzett felújítás során a meglévő
kátyús aszfaltot felmarták, majd
gépi bedolgozással kiegyenlítést, mart aszfalt terítést kapott
az út. A mart aszfalt háromszoros itatást és bazalt kőszórást kapott felületzárásként. Az így elkészült burkolat mellett 0,5-0,5
m széles zúzottkő padka készült,
a vízelvezetést pedig a mélypontokon kialakított szikkasztóárkok biztosítják.
A Fűzfa utcában a meglévő
zúzottkő alapot kiegyenlítették, majd erre került 300 méter
hosszan a mart aszfalt gépi bedolgozással, mely háromszoros
itatást és bazalt kőszórást kapott
felületzárásként, a padkát pedig
az útburkolathoz igazították.
Ugyanezen technológiával és
műszaki adatokkal készült el a
Tulipán utca eddig hiányzó kb.
75 méteres szakasza is.

Hirdessen
Ön is lapunkban!
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
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Üléseztek a tatai képviselők
Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 27-én
rendezte soros ülését a Városháza
dísztermében. A képviselők ezúttal 12 napirendi pontban szavaztak.
Az ülés az idei költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet módosításával kezdődött. Az elmúlt
időszakban beérkezett módosítások átvezetése mellett a képviselők az új városi könyvtárral
összefüggő költségvetési témában
is voksoltak. Ezzel kapcsolatban
Michl József az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta: - Egyelőre
sikeresnek tűnik az a közbeszer-

zés, melyet az Ady Endre úton
található egykori Tiszti klub épületének átalakításával, az új városi
könyvtár kialakításával kapcsolatban hirdettünk meg. A munkára hat különböző ajánlat érkezett,
s köztük még a legalacsonyabb
költségű is többe kerül, mint
amekkora összeggel a projekt jelenleg rendelkezik. Ezért a képviselő-testület egy határozatban
arról is döntött, hogy egy durván
100 millió forintos többletösszeget biztosít a projekt megvalósítására az önkormányzat, a jövő évi
költségvetése terhére.
Az Városházán négy napirendi

pontban foglalkoztak vagyongazdálkodáshoz köthető témákkal.
Az Ipari Parkban három helyrajzi
számra vonatkozóan írt ki a város
pályázatot ingatlan értékesítésére. Az önkormányzat egy évtizede vásárolt meg az Ipari Parkban
területeket, melyeket értékesít. A
közművesített ingatlanokra vonatkozóan várják az ajánlatokat.
Az októberi ülésen egy előterjesztés kapcsolódott humánszolgáltatáshoz, ez a tatai egészségügyi
alapellátásban résztvevő felnőtt
háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések módosítása volt.

Michl József tájékoztatott arról,
hogy a változtatásokra azért került sor, mert a praxisok esetében
a kormány módosította a korábbi
rendet. Ennek keretében többek
között ún: prevenciós céllal is ki
kell jelölniük rendelési időt a háziorvosoknak, s emellett még néhány kisebb módosítást is át kellett vezetni a megállapodásokban.
A képviselők a Pons Danubii Európai Területi Társulás tagbővítéséről és alaptőkéjének emeléséről
is tárgyaltak, miután a több, mint
10 éve működő Pons Danubii
EGTC tagjainak sorából a közelmúltban Ógyalla kivált, viszont
új tagnak jelentkezett a társulásba
Naszvad település, a tagfelvételről pedig minden résztvevő önkormányzatnak döntenie kell.
Az ülésen ebben a hónapban is
elhangzott egy tájékoztató az
Európai Uniós pályázatokról és
a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról, két naprendi
pontról pedig végül zárt ülés keretében szavaztak a képviselők.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését
várhatóan november utolsó szerdáján tartja majd.

TÁJÉKOZTATÓ a Településfejlesztési Kon- Tájékoztató a Helyi Építési Szacepció munkaközi tájékoztató szakaszá- bályzatállami főépítészi eljárásnak partnerségi egyeztetéséről
ban történő módosításáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2018. (X.31.)
számú határozata alapján folyamatban
van Tata teljes közigazgatási területére
kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálata. A folyamatban
lévő felülvizsgálat részeként megújul
a város Településfejlesztési Koncepciója (TFK) is, mely a település hos�szútávú fejlesztési irányait határozza
meg.
A Településfejlesztési Koncepció „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet
előírásai alapján készül.
A TFK előzetes partnerségi egyeztetési anyagát a Magyary Terv felülvizsgálatához 2020 év elején megtartott
lakossági fórumok és egyeztetések
alapján állítottuk össze. A TFK a nyár
folyamán lezajlott partnerségi egyeztetés alapján átdolgozásra került, az
átdolgozott koncepció és az előzetes
partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekről készült összefoglaló 2021. október 19-én kikerült a
www.tata.hu/telepulesterv honlapra,
illetve nyomtatott formában a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal főbejáratánál lévő hirdetőtáblára második
körös partnerségi egyeztetésre.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet
készítése, módosítása egyeztetésének
és elfogadásának közös szabályairól
szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati
rendelet 2. §-a szerinti partnereknek
lehetőségük van az elkészült anyaggal
kapcsolatos véleményeiket megfogalmazni.

A TFK munkaközi tájékoztató szakaszának partnerségi egyeztetési anyaga
megtalálható a:
https://tata.hu/21952/telepulesfejlesztesi_koncepcio_partnersegi_egyeztetes_
munkakozi weboldalon.
Az előzetes tájékoztatás során beérkezett véleményekről készült összefoglaló
és az azokkal kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás a TFK mellett közzétett „TFK észrevételek összefoglalója”
elnevezésű file-ban található.
A Településfejlesztési Koncepció partnerségi egyeztetés munkaközi tájékoztató szakasza (második körös véleményezés) részeként 2021. október 27-én Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megrendezésre került egy lakossági fórum. A 2021. október 14-én
megjelent Városkapu újságban a véleményezési határidő tévesen szerepelt. A
TFK-val kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumtól számított 15 napon belül, azaz 2021. november 11-ig lehet megtenni papír alapon
vagy elektronikusan. A véleményeket
levélben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth
tér 1.), e-mailben a telepulesterv@tata.
hu címre várjuk. További információ a
34/588-619-es telefonszámon kérhető.
A Településfejlesztési Koncepció várhatóan novemberben kerül a Képviselőtestület elé elfogadásra. A polgármester
ismerteti a Képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott
véleményeket, illetve a vélemények
alapján a koncepcióban, a stratégiában tett módosításokat. Ezek alapján a
Képviselő-testület dönt majd a Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról.
Az elfogadott koncepciót legkorábban
az elfogadását követő naptól lehet alkalmazni.
A 2021. október 19 – 2021. november
11-ig tartó partnerségi egyeztetés kizárólag a Településfejlesztési Koncepcióra vonatkozik. 		

A közelmúltban a 190/2021.
(IV.21.) Korm. rendelet
módosította az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm.
rendeletet (OTÉK), illetve
annak 4. számú mellékletét.
A változás következtében
megszűnt a lakás és üdülő
rendeltetési egységek után
elhelyezendő parkolók biztosításának kötelezettsége,
ugyanakkor a módosítás a
helyi sajátosságok figyelembe vételével lehetőséget
ad minden lakás és üdülő
önálló rendeltetési egysége
után legfeljebb egy darab
személygépkocsi elhelyezésének helyi építési szabályzatban történő előírására.
Mivel eddig az OTÉK rendelkezett a személygépkocsi
elhelyezéséről, ezért Tata
Város Képviselő-testületének Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.)
önkormányzati rendeletében
(TÉSZ) jelenleg nincs a lakás- illetve üdülőegységenként elhelyezendő parkolószámra vonatkozó előírás. A
TÉSZ a város teljes területére kiterjedő felülvizsgálata
jelenleg folyamatban van, de
annak hatályba lépése csak
2022-ben várható. Ahhoz,
hogy az új helyi építési szabályzat hatályba lépéséig engedélyezésre kerülő lakó-és
üdülő rendeltetésekhez is
kelljen legalább rendeltetési egységenként egy parkolót kialakítani, módosítani
szükséges a TÉSZ-t.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 32.§ (6a) bekezdés
a) pontja kimondja, hogy:
„(6a) A településrendezési
eszköz egyeztetése állami
főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása
a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése,
érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik [...]”
Mivel jelen az esetben magasabb szintű jogszabályi
változás miatti jogszabályi
harmonizáció történik, ezért
a módosítást állami főépítészi eljárás keretén belül el
lehet végezni.
A veszélyhelyzet ideje alatt
egyes településfejlesztési,
településrendezési és településkép-védelmi szabályok
eltérő alkalmazásáról szóló
546/2020. (XII. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés
b) pontja értelmében a helyi
önkormányzat a partnerségi
egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást,
a véleménynyilvánítást és
az egyeztetést elektronikus
úton is lefolytathatja.
A rendelet-tervezet a http://
magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/modositasok.
php honlapon található meg.
A fentiek alapján a javítással
kapcsolatos észrevételüket,
véleményüket 2021. november 11-ig várjuk a települesterv@tata.hu e-mail címre.

Önkormányzat
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Művészeti ösztöndíjat alapított az önkormányzat

Fotó: Domokos Attila

Az Esterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíjalap létrehozásáról
tartott sajtótájékoztatót Tata Város Önkormányzata és a Műdijó
(Művészetekkel és Divattal a Jótékonyságért) Alapítvány október
22-én az Esterházy-kastélyban.
Új lehetőséggel bővült városunk
ösztöndíj-rendszere. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer, az
Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj valamint az Esterházy Miksa Viator Sportösztöndíj mellett a
jövőben már a művészeti területen
dolgozó, tatai vagy tatai kötődésű
alkotó fiatalok is pályázhatnak az
önkormányzat támogatására. Az
ösztöndíj névadója Esterházy Ferenc, aki a két világháború közötti
időszakban a tatai kastély utolsó

uraként hozta létre városunk első
zeneiskoláját. Gróf Esterházy
Ferenc maga is folytatott zenei
tanulmányokat, fogékony volt a
művészetekre és örömmel, aktívan támogatta a művészeti életet
és annak szereplőit. A nevét viselő
ösztöndíjalap létrehozása a 30-as
évek hagyományait követte, akkoriban ugyanis Tatán Esterházy
Ferenc fővédnökségével évről-évre megrendezték az Anna naphoz
kötődő jótékonysági bálokat azzal
a céllal, hogy a felsőoktatásban
tanuló helyi fiataloknak éves ösztöndíjakat biztosítsanak. Ez a régi
hagyomány az újjászületett tóparti kastélyban kapcsolódott össze a
jelennel, amikor szeptemberben
helyi vállalkozások és cégek részvételével jótékonysági estet szer-

vezett Tata Város Önkormányzata
a Műdijó Alapítvánnyal.
A Művészetekkel és Divattal a
Jótékonyságért Alapítvány idén
nyáron kereste meg a várost
egy jótékonysági célú esemény
megszervezésének ötletével. Az
alapítvány egyik fő célja a Kárpát-medencében élő nehéz helyzetben lévő művészek, alkotók
érvényesülésének segítése, főleg koncertek és divatbemutatók
szervezésével. Az alapítvány
különféle jótékonysági akciókat, gyűjtéseket, rendezvényeket
szervez, amelyek eredményét a
költségek levonását követően teljes mértékben az arra rászorulók
között osztja szét. Rigó Balázs
a sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott: - A művészeti ösztöndíj

Átadták az Öveges ösztöndíjakat

Fotó: Domokos Attila

A Városháza dísztermében került
sor az idei Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjak kihirdetésére
október 15-én. Az önkormányzat
ösztöndíjait Michl József polgármester és Rigó Balázs alpolgármester adta át.
Az Öveges József Tanulmányi
Ösztöndíj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, nappali
tagozatos, felsőoktatásban alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben
tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj elnyerését megelőző tanév mindkét félévében 4,0nál magasabb tanulmányi átlagot
ért el és még legalább egy tanéve
van hátra a tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum
tíz hallgatónak lehet odaítélni:
öt hallgatónak, akik humán tudományterületen és öt hallgatónak,
akik
természettudományi-műszaki szakterületen tanulnak. A
díj odaítéléséről a mindenkori
oktatási feladatokkal foglalkozó
bizottság javaslatának figyelembevételével Tata polgármestere

dönt. A díj az odaítélést tanúsító
díszoklevélből és egy tanév 10
hónapjára szóló ösztöndíjból áll.
Az ösztöndíj havi összege 12 000
Ft.
Rigó Balázs a Városházán a témáról úgy nyilatkozott: - Fontos cél
számunkra, hogy ilyen módon is
segítsük, támogassuk, elismerjük
azoknak a munkáját, akikre esetleg a későbbiekben is számíthat a
város, mert visszatérnek hozzánk
dolgozni, akár az önkormányzathoz vagy intézményeihez. A terveink között szerepel egy aktív,
élő alumni hálózat kialakítása,
melynek segítségével folyamatosan kapcsolatban tudunk maradni
azokkal, aki korábban már részesültek az Öveges ösztöndíjban.
Az ösztöndíjasaink szakértelmére, tapasztalatára és véleményére
tehát számítunk, mint ahogyan ők
is számíthatnak a városra – mondta Tata alpolgármestere.
A Humán és Ügyrendi Bizottság
javaslatának figyelembe vételével
Tata polgármestere Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat ado-

mányozott a 2021/22-es tanévre:
-Berendi Viktóriának - Miskolci
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, gitártanár
-Csölley Martinnak - Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem oratórium és dalének szak
-Havranszki Leventének - Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Diagnosztikai Analitikus szak
-Hegedűs Péternek - Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mérnökinformatikus szak
-Illés Annának - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem műszaki menedzser
szak
-Musicz Mirjamnak - Semmelweis Egyetem általános orvosi
kar
-Pekár Balázsnak - Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar gyógytornász
-Tillmann Márknak - Széchenyi
István Egyetem Járműmérnöki
szak, jármű üzemeltetési szakirány
-Virág Dománnak - Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy-számvitel szak
- és Zubek Tímeának - Pécsi Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi
Kar testnevelés-történelem szak.
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét
2021-ben „A Humánszolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” elnevezésű,
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretén belül
biztosítja az önkormányzat.

létrehozása szerepel a város kulturális koncepciójában is, és amikor az alapítvány, ötletével megkereste az önkormányzatot, arra
gondoltunk, hogy a jótékonysági
est nyomán megtehetjük az első
lépéseket az ösztöndíj pénzügyi
forrásának
megteremtéséhez.
Első körben helyi cégeket kerestünk meg, és a kezdeményezés
nagyon szép eredménnyel zárult,
hiszen 31 cég, vállalkozás nyújtott támogatást, így összességében az esten lezajlott aukcióból és
az egyéb adományokból mintegy
3,5 millió forint gyűlt össze a Mecénás Közalapítvány számlájára,
a jövőben ugyanis ők fogják kezelni ezt az ösztöndíjat - mondta
Tata alpolgármestere.
Kiss Attila, a Műdijó Alapítvány
alapítója az Esterházy-kastélyban
tájékoztatott arról, hogy a pandémia alatt rengeteg művésszel kerültek kapcsolatba és keresték a
megoldásokat, hogy segíthessék
őket. Először a tatai kastély vezetőjével, Pálházy Nándorral vették
fel a kapcsolatot, majd közösen
fordultak az önkormányzathoz a
rendezvény ötletével. A városvezetés az első pillanattól nyitott
volt az együttműködésre és végül
egy nagyon sikeres estet tudtak
létrehozni.
A Műdijó Alapítvány, Tata Város
Önkormányzata és a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. szervezésében
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lezajlott tatai jótékonysági esten
tehát a belépődíjak és az adományok az Eszterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíjalapot gazdagították. A helyszínen koncertet
adott Szentpéteri Csilla zongoraművész és zenekara, valamint
egy divatbemutatót is láthattak
a vendégek Balogh Adry divattervező estélyi ruháival és Nagy
Zsuzsa ékszereivel. Az eseményen egy aukcióra is sor került,
ahol elismert művészek munkáira
lehetett licitálni.
Michl József polgármester a sajtótájékoztatón köszönetet mondott mindazoknak, akik a jótékonysági est megszervezésében,
létrejöttében munkájukkal, felajánlásaikkal szerepet vállaltak.
A városvezető kiemelte: - Tata
legújabb ösztöndíjával a művészet bármely területén szeretnénk
majd segíteni a rászoruló tehetségeket. A részletek kidolgozása
már zajlik, és hamarosan meghirdetjük a pályázatot.
Az Esterházy Ferenc Művészeti
Ösztöndíjalapot továbbra is lehet adományokkal gazdagítani A
tervek szerint például a közeljövőben újabb három tárgyra lehet
majd licitálniuk azoknak, akik
szeretnének hozzájárulni a fiatal művészek támogatásához. Az
ezzel kapcsolatos információk
hamarosan megjelennek a tata.hu
oldalon, a város közösségi oldalán és a Tatai Televízió adásában.

Megújult a Szélkút utcaiak
közösségi tere
A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkája nyomán, az önkormányzat megbízásából újult meg és bővült ki a Szélkút utcán élők közösségi terme.
A város évek óta szervez olyan alkalmakat, programokat, amelyek során a Szélkút utcai szociális bérlakások lakói együtt kapcsolódhatnak
ki például egy közös főzés kapcsán, vagy a gyerekek vehetnek részt
játékos programokon, Mikulás vagy gyermek-napi ünnepségeken, közös tanuláson. Rigó Balázs alpolgármester a felújítással kapcsolatos
sajtótájékoztatón október 25-én elmondta: - Arra gondoltunk, hogy a
helyszín sokkal több lehetőséget nyújthat azzal, ha kibővítjük, ezért
tulajdonképpen egybe nyitottuk a mellette álló lakással. Így megduplázódott a közösségi tér, és egy kisebb méretű, elkülönített irodahelyiség is létrejött az itt dolgozó munkatársak számára.
A beruházás bruttó 2,5 millió forintból valósult meg, a munkákat a
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. végezte. Dr. Varga András, a körzet
önkormányzati képviselője tájékoztatott arról, hogy a helyszínen sor
került falbontásra, padlózat kiegyenlítésre és cserére, festési valamint
mázolási munkákra, gipszkartonozásra és elektromos fűtőtest beszerelésre is.

Boldog születésnapot!
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Karsai Zoltánnét Michl József polgármester október 26-án, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona Fényes fasori telephelyén. Karsai Zoltánné aktív éveiben Mocsán
élt, később került Tatára és kevesebb, mint egy éve az idősotthon lakója. Juliska néninek nagy családja van, akik gyakran meglátogatják,
a 90. születésnapját is közösen ünnepelték.
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4 Közélet
Közgyűlést tartott az Által-ér Szövetség

Fotó: Domokos Attila

A tatai Esterházy-kastélyban rendezte éves közgyűlését az Által-ér
Szövetség október 15-én. Az
1994-ben megalakult szervezet
azzal a fő céllal jött létre, hogy a
tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtőjének összehangolt környezeti fejlesztése, rehabilitációja
megvalósulhasson. Michl József
polgármester, az Által-ér Szövetség elnöke a közgyűlés helyszínén
úgy nyilatkozott: - A szervezet
egyik legnagyobb erénye, hogy
hosszú ideje fennálló szövetséget
biztosít a résztvevő önkormányzatok között, melyhez civilek, állami és magáncégek is társultak.
Legnagyobb eredményeink egyike, hogy sikerült kimozdítanunk
a korábbi holtpontról az Öreg-tó
valamint az Által-ér rehabilitációját, és megvalósulhatott a munka első üteme. Szintén jelentős
eredményünk, hogy létrehoztuk
hazánk hetedik natúrparkját, a Gerecse Natúrparkot, melyet a szövetség, mint összefogó szervezett,
és amelyet azóta is fenntartunk,
működtetünk. Emellett természetesen az Által-ér völgy természeti
és kulturális adottságainak védelme, mentése, és minél szélesebb
körben való megismertetése is a
feladatunk. A jövővel kapcsolato-

san Michl József tájékoztatott arról, hogy folyamatosan terveznek
további projekteket, például az
Öreg-tó hátsó részében a tófarokban egy újabb vizes tanösvény kialakítását, a fiatalok, kisiskolások
aktívabb bevonását a helyi természeti adottságok megismerésébe
és védelmébe, valamint további
kiadványok megjelentetését illetve szakmai programok szervezését.
Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója az
Esterházy-kastélyban elmondta:
- Idén a pandémia miatt nem tudtuk megtartani a szokásos, tavaszi
közgyűlésünket, ezért első körben
az elnökség fogadta el azokat a
dokumentumokat, beszámolókat
- többek között a 2020. évi felügyelő bizottsági és közhasznúsági jelentést valamint a 2021-es
költségvetést - melyekről egyébként a közgyűlés szokott döntést
hozni. Ezeket az elnökségi döntéseket erősítette meg a tagság az
októberi személyes találkozóval.
A közgyűlés alkalmat adott egy
könyvbemutatóra is, mellyel kapcsolatban a könyvet összeállító
Musicz László így fogalmazott:
- A kiadvány, melyet a Neszmélyi Borút Egyesület gondozott, a

„Tájban élő ember”címet viseli és
a környék látnivalóit, természeti,
kulturális értékeit mutatja be. Sok
fotós barátomnak és kollégámnak
köszönöm a könyvben megjelent
számtalan fényképet.
A Neszmélyi Borút Egyesület koordinálásában megvalósult „Tájban élő ember” projekthez több
szállal is kapcsolódott az Által-ér
Szövetség: Mintegy 100 km hos�szú mobilapplikációs tanösvény
jött létre, a Gerecse Natúrpark
tanösvény-hálózatát is erősítve.
Kijelölték a Piros Kereszt túraútvonalat, melynek mentén útbaigazító táblák, információs pontok,
pihenőhelyek találhatóak. A projekt keretében jelent meg idén a
reprezentatív album, amely a Neszmélyi Borút ökoturisztikai értékeit
sorolja fel. A Nyugati-Gerecse és
az Által-ér völgy természeti értékeit ismertető kötet Baj, Dunaalmás,
Dunaszentmiklós, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata és Vértesszőlős
értékeit mutatja be.
Az Által-ér Szövetség 2020-ban is
aktívan dolgozott a koronavírus járvány ellenére, többek között résztvevője volt a Gerecse Natúrpark
további fejlesztésének. A Szalézi
Lelkigyakorlatos Ház beruházásában (és a szövetség partnerségével)

Bajót-Péliföldszentkereszten 2019
végén adták át a Gerecse Natúrpark
Látogatóközpontot, mely fontos
mérföldkő volt a natúrpark életében. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával felépült látogatóközpont olyan
interaktív turisztikai vonzerőt
jelent az évszázados zarándokhely közvetlen közelében, amely
az egész natúrparkra ráirányítja a
figyelmet. A látogatóközpont tavaly épp csak kinyitotta a kapuit,
amikor betört a COVID járvány, s
emiatt alig üzemelhetett 2020-ban.
2021-ben pedig május végén nyílhatott meg a látogatók előtt.
Az Interreg Szlovákia-Magyarország határon átnyúló Együttműködés keretében egy másik jelentős
fejlesztés valósult meg, amikor a
Gerecse Natúrpark területén 29
helyszínen információs pontot, 20
helyszínen natúrpark kaput és 50
helyszínen natúrpark táblákat helyeztek ki.
Lábatlanon 2020 szeptemberében
adták át a Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpont. A Területés Településfejlesztési Operatív
Program 240 millió forintos támogatásával létrejött központ kiállítási tematikájának kidolgozásában
az Által-ér Szövetség is részt vál-

Az óvodának és a tűzoltóknak is jutott az adományból

Idén az agostyáni Bergengócia
Óvoda és az Agostyáni Önkéntes
Tűzoltó Egyesület is részesült a
nyár végi agostyáni búcsú jóté-

konysági bevételeiből, az adományokat október 25-én adták
át.
Agostyánban hagyományosan

augusztus utolsó hétvégéjén rendezik a Szent Ágoston-napi búcsút, ebben az évben a kétnapos
rendezvény
tombolajátékából

valamint a jótékonysági vásárból
befolyt összegből támogatja a
városrész közössége a helyi óvodát és az önkéntes tűzoltókat.
Rigó Balázs alpolgármester úgy
nyilatkozott: - A tombolával
100.000 forintot sikerült gyűjteni, ami az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az esztendőben is
a Tatai Geszti Óvoda Agostyáni
Tagintézményének fejlesztését
segíti. Elmondhatjuk, hogy idén
is sikeres volt a búcsú, melynek
megszervezéséért nagy köszönet
jár dr. Varga Andrásnak és természetesen azoknak az agostyániaknak, akik segítettek az adományok gyűjtésében vagy éppen
maguk is adományozók voltak.
51 tárgyat ajánlottak fel a tombolanyerteseknek, a felajánlások
összegyűjtését Kádas Judit és
Fohner Zsolt koordinálta.
Az adományok másik része a
Szatai Beatrix által szervezett

lalt.
Az Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő
rehabilitáció második ütemének
előkészítése jegyében az elmúlt
években többször került sor iszapvizsgálatra. Mivel az Öreg-tó tervezett rehabilitációjának kulcs
eleme a tó kotrása, így annak
megalapozásához ismerni kellett
az iszap minőségét. Az iszapminták begyűjtését és laborba szállítását az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatósággal együttműködve
végezte el a szövetség. A laborvizsgálatok megállapították, hogy
az iszapban határértéket meghaladó mértékben nincsenek jelen
nehézfémek, szénhidrogének, és
egyéb szennyező anyagok, így
az iszapot nem veszélyes hulladékként kell kezelni. Ez jelentős
mértékben megkönnyíti majd annak eltávolítását, elhelyezését és
persze csökkenti a beavatkozás
költségeit is. Az Öreg-tó iszapja
összesen 46 összetevő, paraméter alapján került bevizsgálásra.
Ezek alapján nyert megállapítást,
hogy szinte valamennyi összetevő tekintetében átlagos tóiszapról
van szó, mely egyik paraméter
vonatkozásában sem haladja meg
a hazai jogszabályokban foglalt
határértékeket. A közeljövőben a
kotrást megalapozó vízjogi engedélyezési terv és környezetvédelmi hatástanulmány, Natura 2000
hatásbecslési dokumentáció elkészítése a következő lépés.
Az ismeretterjesztés, környezeti nevelés és partnerség területén
az Által-ér Szövetség munkáját
is nagyban befolyásolta a koronavírus járvány, így 2020-ban az
online térben került sor számos
egyeztetésre, megbeszélésre. A
szövetség több végzős egyetemi
hallgató számára nyújtott segítséget illetve konzulensi támogatást
diplomamunkáik elkészítéséhez és
közreműködött a tatai klímastratégia összeállításában is.
Az Által- ér Szövetség ez évi
közgyűlése az Esterházy-kastély
megtekintésével zárult, a szakmai
programot követően a résztvevők
szakvezetéssel járhatták körbe az
újjászületett kastélyt.

jótékonysági vásáron keresztül folyt be, ezt az összeget - 80
ezer forintot - az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapta.
Dr. Varga András, a körzet önkormányzati képviselője ezzel
kapcsolatban elmondta: - Az
egyesület munkája szép példája
a közösségépítésnek is, hiszen
azok az emberek, akik másokon
segítenek, megtalálják egymást.
Ez azért nagyon fontos mert egy
család, egy település vagy akár
egy nemzet akkor marad fenn, ha
igazi közösségként él egymást
segítve, támogatva.
Tata Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2021-ben Tata
Városáért kitüntetés arany fokozatát adományozta civil szervezetként az Agostyáni Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek augusztus
20-án. Az egyesület a búcsún befolyt adományt eszközbeszerzésre fordítja majd.
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„Tanuljuk 56-ot és azt akarjuk, hogy az a világ semmilyen formában még egyszer vissza ne jöjjön…”

Folytatás az 1. oldalról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
szervezett megemlékezések sora
október 23-án folytatódott a tóvárosi körforgalomnál található
1956-os emlékműnél, ahol Michl
József is megosztotta gondolatait.
Tata polgármestere így fogalmazott: - 1956 emléke örök sóhajtás
marad életünkben, amikor először
csak csendben, befelé, aztán felkiáltva egyként sóhajtott fel minden
magyar a kívülről ránk erőltetett,
velejéig romlott ideológia ellen,
melyet akkor már 12 éve akartak
a magyarba bele verni, sokszor
szó szerint. Ezért is nőtt a várt és

volt az, amit apáink, nagyapáink
az 50-es évekről elmeséltek - újra
ünneplünk, erőt merítünk, és újra
esküt teszünk, hogy szabadságunkat többé nem adjuk. A szabadságért, vagy egyszerűen csak a normális mindennapi életért kiáltók
itt Tatán is bátran mozdultak meg,
indultak el, hogy mindenki sóhaját
egyesítve, az égiektől is segítséget
kérve, sikerüljön itt a Gerecse és
Vértes lábainál, az Öreg-tó városában is az emberi, jobb világ megteremtése. Michl József beszédében
kiemelte: - Tanuljuk ’56-ot és azt
akarjuk, hogy az a világ semmilyen formában még egyszer vissza
ne jöjjön, az, ami ellen fellépőknek

Fotók: Domokos Attila

vágyott ünnepeink közé 1956 évfordulója. Először csak a lelkekben
és a szívekben reméltük, hogy egyszer még igazi nagy ünneppé lehet
a 12 napos csoda. Ami nemcsak
Pesten, hanem az egész országban,
így Tatán is képes volt kisiklatni
az öröknek hitt, de senki által nem
látott és pláne nem élvezett, hazug
módon lefestett, állítólagos szebb
világba robogó fekete, büdös, hangos, félelmet keltő csühöst. Minden esztendőben újra és újra tanulva ’56 történetét, újra felidézve
annak kiemelkedő, hőssé nemesedett alakjait - félve ugyan mindig
egy kicsit, hogy ránk ne törjön újra
az a sötét világ, aggódva, hogy
nehogy valaki is elfelejtse milyen

akkor, ott, annyi áldozatot kellett
meghozniuk. Az emberi áldozat
nélkül semmi nem valósulhat meg.
Kellettek a bátrak, a hősök! Az
50-es évek elnyomó diktatúrájának szörnyű következményei ellen
megindult őszinte, tiszta lázadás
természetes módon teremtette meg
a változásokat. Ha nem is sikerülhetett azonnal, de az ’56-ot követő
években, már csak folyamatos engedményekkel tudott egyre inkább
csak vegetálni az akkori szocialisták rendszere, hogy aztán 1989-ben
végre elindulhasson a teljes felszámolása annak a romlott világnak.
Akkor, a rendszerváltoztatás éveiben, ha volt is próbálkozás erősza-

kos visszatértükre, a magyar nép
józan, türelmes és bölcs gondolkodása és tettei ezt megakadályozták.
Eszünkbe nem jutott, hogy lehet
még olyan pillanat, mint a tizenöt
évvel ezelőtti 50. évforduló méltó
megemlékezésére összegyűlő közösségünk karhatalmi szétverése
az akkori, önmagát szocialistának
és demokratikusnak nevező vezetés által. Néhány év még ezután is
kellett, hogy aztán sikerülhessen
végre egy évtizednyi idő alatt újra
felemelni Magyarországot, elindulnia a valóságos rendszerváltoztatásnak. Jó tíz esztendő telt még
csak el, sok nehézség megoldása
még hátra van, sok feladat tornyosul előttünk, de ha igazán tudunk
tanulni 1956-ból és a magyarok
történetéből, akkor ezekkel is meg
tudunk birkózni - mondta el a városvezető.
Október 26-án, a forradalom tatai szereplőinek felelősség- és
áldozatvállalása előtt tisztelgő
hagyományos ünnepi felvonulással folytatódott az ünnepi, tatai
megemlékezések programja, „Ifjú
hősök vérén szerzett szabadság”
címmel.
A megemlékezés helyszínei voltak:
-Kossuth tér, Tatai Református
Gimnázium – dr. Némethi László
emléktáblája,
-Rákóczi utca – dr. Mészáros Gábor emléktáblája,
-Hősök tere – a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblája,
-Tópart – 1956-os kopjafa,
-Kodály tér – Hősök emlékműve,
-Ady Endre utca, rendőrség –
1956-os emléktábla,
-Baji út – 1956-os emlékkő, ahol a
Református Gimnázium tanárainak
és diákjainak köszönhetően 2006
óta az emlékkő és 50 hársfa emlékeztet bennünket a forradalomban
fiatal életüket áldozó tatai felkelőkre. Az emlékkő Bődi Lajos, Égető
Ernő József, Hemmerlein József,
Jakab Ferenc, Kaszás Tamás, Knáb
Vilmos János, az 1922-es és az
1929-es születésű Kovács Lajos,
Kovács Nándor, Némedi Varga
László, Pavlisz István, Pordán István, Rónavölgyi Béla, Senkár János és Sorok Gyula nevét őrzi.
A felvonulás utolsó állomása Bajon, az egykori laktanya előtti
emlékkő volt, ahol ünnepi beszédet mondott Bencsik János. A Tatai-medence országgyűlési képviselője felidézve a 65 évvel ezelőtt
történteket elmondta: - Nem volt
olyan megye Magyarországon,

ahol ne került volna sor központilag elrendelt sortűzre, csak azért,
hogy értse a magyar ember, értsék
a fiatalok és értsék a másként gondolkodók, hogy mi a közös nyelv.
A közös nyelv pedig az erőszak a
diktatúrában. Ott nincs eltérő vélemény, nincs szólásszabadság,
nincs lehetőség megmutatni a saját
gondolatokat, mert ha valaki ellene beszél annak, amit hirdetnek,
akkor a diktatúrában kegyetlen
megtorlás van, és emberáldozatoknak kell lenniük. Bencsik János
a fiatalokhoz intézve szavait úgy

képviselője kiemelte: - Rajtunk
múlik, hogy 1956 történéseit, a
forradalmi eseményeket továbbra
is forradalomnak tekintjük-e, szép,
tiszta kezdeményezésnek, becsüljük-e, tiszteljük-e mindazokat, akik
az életüket áldozták ezért a hazáért.
A megemlékezés-sorozat programjain közreműködött: Petőházi Margit, Tolcsvay Béla, Michl-Perczell
Anita, Jenei Márta, Turek Miklós
színművész, Bátki Piroska diák
polgármester, a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézményének Kodály Kórusa és

fogalmazott: - Legyetek a hírvivői
és hirdetői annak, hogy 1956 ősze
egy nagyon szép, lendületes forradalommal kezdődött. Akik akkor
is felelősséget viseltek a sajátjukért, a szeretteikért, a hazájukért,
azok munkástanácsi vezetőkként
vigyáztak arra, hogy működőképes
maradjon az ország, de a párbeszéd
és az egyeztetés abban a korban
semmit sem jelentett, aki nem állt
vissza a sorba azt lelőtték, elítélték, bebörtönözték, kivégezték.
Soha ne kelljen többé senkinek
sem Magyarországon azzal szembesülnie, hogy a véleményéért, a
gondolkodásáért, az értékrendjéért
bármilyen hatalom is felelősségre
vonja. Térségünk országgyűlési

népi énekesei valamint a Menner
Bernát Zeneiskola fúvószenekara
Belső Máté vezetésével, Petrozsényi Eszter színművész, a Magyar
Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara Balázs Attila
őrnagy vezetésével, a Peron Music
Foundation Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvány növendékei, valamint tatai diákok.
A megemlékezések zárásaként, november 4-én csütörtök 18:00 órától
a Piarista Rendház dísztermében
a Magyar Honvédség 25. Klapka
György Lövészdandár Zenekara
ad koncertet a nemzeti gyásznap
alkalmából. Tata Város Önkormányzata szeretettel hívja és várja
a tataiakat a koncertre.

Elismerés a katonáknak
Fotó: Domokos Attila

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár állománya ünnepélyes sorakozó keretében emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésére október 22-én a tatai
laktanyában, ahol elismerések átadására is sor került. Az eseményen Michl József polgármester Dr. Mészáros Gábor emlékérmet adományozott a Lövészdandár személyi állományának,
melyet Lőrincz Gábor dandártábornok vett át. Az elismerést a 2020/21. évi világméretű koronavírus-járvány idején, a Tatán és térségében élők egészsége érdekében végzett áldozatkész
szolgálatért és példamutató helytállásért adományozza az önkormányzat személyeknek, munkaközösségeknek, civil szervezeteknek. A tatai dandár meghatározó szerepet játszott a járvány
megfékezésében. Segítséget nyújtottak egyes korlátozások betartásának ellenőrzésében és a
tatai oltópont működtetésében, munkájuknak nagyban köszönhető az oltások zavartalan, rendezett lebonyolítása. Köszönjük a tataiakért és kistérségünkben élőkért végzett áldozatos szolgálatot az MH 25. Klapka György Lövészdandár minden munkatársának!
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Emlékfotográfiák az utolsó magyar királyról a tatai múzeumban
„Fiat voluntas tua - Emlékfotográfiák IV. Károly madeirai száműzetéséről és temetéséről” címmel nyílt
fotókiállítás a Kuny Domokos Múzeum vármúzeumában október 19én.
Az időszaki kiállítás a Győri Egyházmegye Szent László Látogatóközpontjában tavaly októberben
nyílt meg először. A fotók bemutatják egy király életének végét, egyegy pillanatfelvételben rögzítve a
száműzetés fájdalmát, a haza elveszítését, a megaláztatást, az árulást, a
betegséget, majd a halálon át az „égi

haza” megtalálását. A fotók Manuel
de Olim Perestrello portugál fényképész munkái.
A kiállított fotográfiák az utolsó
magyar uralkodónak és családjának
1921 és 1922 közötti időszakát emelik ki, amikor a száműzetés nehézségei ellenére a család Madeirán tudott
igazán együtt lenni. A képek nyomán
bepillantást nyerhetünk egy példaértékű házasság hétköznapjaiba s a
király halála utáni évekből is láthatunk néhány pillanatot, például Zita
királyné és Habsburg Ottó 1968-as
funchali látogatását. A képek némi

eltéréssel időrendben mutatják be a
száműzetést. Az utolsó magyar királyt 34 évesen, távol a szülőföldjétől érte a halál. A fotográfiák IV.
Károly király temetését, valamint a
2004. október 3-án Szent II. János
Pál pápa által történt boldoggá avatását is megörökítették.
A kiállítást a helyszínen Rigó Balázs,
Tata alpolgármestere nyitotta meg,
felelevenítve IV. Károly élettörténetét. Az eseményen közreműködött
az Esterházy Énekegyüttes Schmidt
Mónika vezetésével valamint Szűcs
József múzeumpedagógus.

Kutyajó őszi találkozásunk

Fotó:mzsvk

Napsütéses, de kicsit csípős reggelre ébredtünk 2021. október 18-án. Dr. Simon
terápiás kutyus és gazdija, Sugta Klára
izgatottan várta, hogy immár a gyermek-

könyvtár falain belül fogadják a
lurkókat. Előbb a Fazekas Utcai Iskola másodikos osztályosai vettek
részt kutyaterápiás foglalkozáson,
majd a Jázmin Utcai Iskola ugyanezen korosztálya örvendeztette
meg Simonékat.
A kicsik beszélgetés keretében
megtudhatták, mivel is foglalkozik
Simon, amikor hivatását végzi. Következett Lali lovag története a sárkánnyal és a királlyal, majd a hozzá
kapcsolódó igaz-hamis választásos
feladat. A kutyus azonban nem
szabadulhatott egykönnyen sem a
gyermekektől, sem a képzeletbeli
várbörtönből. Élükre állított könyvekkel körbe bástyáztuk őt, a gyermekek feladata pedig az volt, hogy
helyes válaszaikkal egyenként lebontsák
a könyveket, azaz a bástya falait. Persze
a lurkóknak ez kihívás volt, de ügyesen
kiszabadították a kutyust. A későbbiek-

ben megismerkedtek a kutya testrészeivel nemcsak szóban, hanem meg is simogatták Simont a nyakánál, a fülénél,
a hátánál… és folytasd a sort! Milyen
testrészeit ismerjük az ebnek, kedves olvasó?
Érzelemgazdag, ingerdús világunkból
a gyermekek is bőven részesülnek. Az
állatok arcán éppúgy tükröződik az érzelme, mint az emberén. A gyermekek
Simon hámjának zsebéből olyan képeket
húztak, amelyeken egy-egy kutya látható különböző arckifejezéssel. Ügyesen
megállapították, hogy éppen mit érezhet
a képen látható négylábú, majd Klára
feltette a kérdést a tanulónak: te mikor
érezted magad úgy, mint ez a kutyus?
Mikor és miért voltál mérges? Elgondolkodtató, és tanulságos válaszok születtek.
A program zárásaként valamennyi gyerkőc felbátorodott, és azt adták kedvelt
vendégünknek, amit nagyon szeret: a Si-

mo(n)gatást.
Nem mindennapi, hogy egyszerre két
osztálynyi gyermek lakja be a gyermekkönyvtárat. Amíg az egyik osztály
kutyaterápiás foglalkozáson vett részt,
addig a másik csoport Dollmayer Bea
könyvtárossal a papírszínház rejtelmeiben mélyedt el. Janikovszky Éva meséjét, Bertalan és Barnabás című történetét
hallgatták meg a résztvevők, majd hozzá
kapcsolódó játékos feladatokat oldottak
meg. Abszolút a kutya köré épült tehát
ez az őszi délelőtt a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának
falai között. Ezeket a falakat azonban
nem kellett lebontanunk, hogy kiszabaduljunk, ugyanis még sokáig fogva
tartottuk volna négylábú kedvencünket
és valamennyi vendégünket. Hogy miért? A gyermekek őszinte válasza: mert
olyan jó itt! Az esemény az EFOP 4.1.816-2017-00080 pályázat segítségével
valósul meg.
Goldschmidt Éva

Dínómdánomba utaztunk a Könyvtári Héten
Fotó:mzsvk

M. Kácsor Zoltán a Zabaszauruszok című sorozat írója látogatott
el a Könyvtári Héten Gyermekkönyvtárunkba. A 2021. október
8-án megrendezett találkozó közönsége a Vaszary Iskola negyedikesei és a Talentum Iskola harmadik osztályos gyermekei voltak.
Az előadás kezdetén a kicsik beleképzelték magukat az írói szerepkörbe, kis „írókká váltak”. A
történet onnan indult, hogy „lemegyünk kenyérért a boltba”. Az író
javaslatára feldobták a gyermekek
ezt az alapsztorit úgy, hogy a folytatásban izgalmas legyen. Közben
megtudtuk, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy jó történetet ír-

Lezajlott az előválasztás

Megvan az ellenzék miniszterelnök jelöltje
A Médiatörvény előírásainak megfelelően szerkesztőségünk
politikai hirdetésnek besorolható tartalmat nem közölhetett az
előválasztásokról, viszont annak tényszerű adatait, eredményeit
ismerteti. A miniszterelnök jelöltek első fordulóját megyénkben
Dobrev Klára 214. 319 szavazattal nyerte. Második Karácsony
Gergely 186396 szavazattal, még harmadik lett Márky- Zay Péter 125944 szavazattal.
Komárom-Esztergom megyében az egyes számú választókörzetben Konczer Erik (DK) 4292 szavazattal nyert, megelőzve
Gurmai Zitát, az MSZP jelöltjét, aki 2152 voksot ért el.
A második előválasztás végeredménye alapján Márki-Zay Péter a szavazatok 56,71 százalékát szerezte meg, Dobrev Klára
pedig 43,29 százalékát. Ezzel Márki-Zay Péter lett az ellenzék
miniszterelnök-jelöltje a 2022 évi parlamenti választásokon.
Komárom-Esztergom megyében Dobrev Klára 9970, míg Márki-Zay Péter 8052 szavazatot kapott.

Pályázat

junk. Kell hozzá humor, izgalom,
titok, szereplők.
Az Utazás Dínómdánomba című
kötet az említett sorozat első része.
Vendégünk nagy színes képekkel
illusztrálta a könyv cselekményét.
Sorra vette, mit jelent az egyes szereplők neve, a gyermekek jó megoldásait pedig ajándékmatricákkal
jutalmazta.
Következett a „Megmászhatatlan
hegységen való átjutásról szóló fejezet, amikor a résztvevők belehelyezték magukat Kunyi (a pimasz
keselyű) szerepébe. Ki menne be a
barlangba? - tette fel a kérdést az
író. Kevés gyermek keze lendült a
magasba, hamar kiderült jól dön-

OKTÓBER VÉGÉNEK EMLÉKEZÉSRE KÉSZTETŐ NAPJAIBAN Tata Város Önkormányzata
rendhagyó módon, egy ONLINE TOTÓ JÁTÉK
formájában is szeretné a tataiak és a városunk történelme iránt érdeklődők figyelmét az 1956-os forradalom és szabadságharc tatai eseményeire és szereplőire ráirányítani.
2021. OKTÓBER 26-TÓL KEZDVE kilenc napon
keresztül egy-egy kérdést teszünk fel a Tata 1956
Facebook oldalon az 1956-os tatai eseményekkel
kapcsolatban. Mindegyik kérdésre három lehetséges
választ adunk meg. A kérdések zömének megválaszolásához nagy segítséget nyújthat az adott tatai
1956-os emlékhely felkeresése. A játék sikeres teljesítéséhez a válasz „tippeket” (1,2,x) nap mint nap
célszerű feljegyezni, mert a tizedik játéknapon, november 4-én 15 órakor közzéteszünk egy kódtáblázatot, amelynek segítségével a tippek betűkre válthatók lesznek. Ezekből a betűkből pedig összerakható
lesz a totó megfejtése, ami egyetlen szó.

töttek-e. Bizony jól, és meghallgatták, hogyan folytatódik a történet a
könyv szerint.
A sikeres átjutás és célba érést
követően a gyermekek érdeklődése a könyv iránt lankadatlan volt.
Többen saját könyvespolcukon
akarták tudni a kötetet, ezért vásároltak is dedikált példányt. M.
Kácsor Zoltán mindig szívesen tér
vissza Tatára, mert olyan lelkes és
aktív közönség fogadja, akikkel
öröm az együtt töltött idő. Mi pedig szívesen látjuk és visszavárjuk!
A rendezvény az EFOP 4.1.8-162017-00080 pályázat segítségével
valósul meg.
Goldschmidt Éva

Ezt a megfejtést kell privát üzenetben formájában
megküldeni a Tata 1956 oldalnak. Az első 10 helyes megfejtést beküldőt Tata Város Önkormányzata
tárgynyereményben részesíti.
A totó játékra a Tata 1956 Facebook oldalra küldött
privát üzenettel lehet regisztrálni 2021. november 3.
12 óráig. Kérjük, hogy az üzenetben írják meg nevüket, életkorukat, valamint egy olyan elérhetőséget
(e-mail cím vagy telefonszám), amelyen kapcsolatba
léphetünk önökkel! (A regisztrációval egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben helyes megfejtést
küldenek be a totó játék végén, nevüket a nyertesek
között felsoroljuk.)
Kérjük, hogy válaszaikat és végső megfejtésüket
semmiképpen se írják be „kommentbe”, csupán jegyezzék fel maguknak, illetve a megfejtést privát
üzenetben küldjék el az oldalnak!
Jó játékot, kellemes sétákat és tudásban való gyarapodást kíván minden kedves érdeklődőnek Tata Város Önkormányzata!
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Péntek délután megnyitották az idei Öreg-tavi Nagy Halászatot a Kastély-téren. A vasárnap estig tartó rendezvényen számos koncert, gyermekprogram és gasztronómiai élmény várja az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a látogatói karszalaggal ingyenesen lehet belépni
a várba, megtekinteni a tatai múzeum kiállításait, valamint kedvezményes áron látogatható az Esterházy-kastély. Az Öreg-tavi Nagy Halászat leglátványosabb programja, a hagyományos, húzóhálós lehalászás
szombaton reggel 7 órakor kezdődik a Platán előtti tóparti szakaszon,
a látványhalászatot élő hal vásár követi majd a várárokban. Szombaton reggel a hagyományos, húzóhálós lehalászással folytatódott az
Öreg-tavi Nagy Halászat Tatán.
Heitz Ferenc, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetője elmondta:
- Április végén 415 mázsa kétnyaras pontyot telepítettünk a tóba, 50
dekás átlagsúlyban. A tervek szerint idén 14-16 vagon halat tudunk a
következő időszakban lehalászni, körülbelül 2 kilogrammos átlagsúlyban. Heitz Ferenc hozzátette: - A Kft. korábban már próbahalászatot
is végzett, amelynek eredménye alapján elmondható, hogy a tatai hal
egészséges, jó ízű és nem zsíros.
A tataiak idén is számíthatnak majd az év végi ünnepek előtt halvásárra, melynek helyszíne a Várárok lesz, ahol élő halat fognak árusítani.
Fotók: Domokos Attila

Megjelent a Tatai Patrióta magazin őszi száma
Megjelent a Tatai Patrióta közéleti magazin őszi száma.
A legújabb számban, amelynek köszöntőjét Dr. Horváth József, Tata jegyzője írta, bemutatjuk a város készülő kulturális koncepciójának alapelveit és céljait, az Újhegyben épülő új bölcsődét, valamint a 25 éves Magyary Zoltán Népfőiskola jelenét és jövőjét.
Írást közlünk a Német Nemzetiségi Múzeum múzeumpedagógiai nívódíjat nyert online sorozatáról, az augusztus 20-án városi
kitüntetésben részesültekről és a Kapucinus templomban hétről hétre zenei szolgálatot végző fiatalokról. A friss Patriótában interjút olvashatnak Krasula János r. ezredessel, városunk új rendőrkapitányával, valamint dr. Szerencsés Lászlóval, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. Érdekes írást találnak még a magazinban a Rozgonyi családról, amely a
középkorban fél évszázadon át irányította és birtokolta a tatai várat; a tatai lisztőrlő malmok 19. századi virágkoráról valamint a
Tatai Celőkékről, a sólyomlelkű íjászokról is. Művész-világ rovatunkban Kövesdi Mónika művészettörténész ezúttal Neuberger
István festőművész munkásságát mutatja be, emellett pedig az Art Limes művészeti folyóirat legújabb, Művészek Tata városában
napjainkban III. című kötetét ajánljuk az olvasók figyelmébe.
A lapot megvásárolhatják a Tatai Rend-ház Kft.-nél (Tata, Tanoda tér 5/A) és a Tatai várban, az előfizetők postaládájukba kapják
a magazint.

Képriport
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Kitüntetés a tatai polgárőröknek
Elismerések átadására is sor került az Országos Polgárőr Szövetség
ünnepi rendezvényén, melyet az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére szerveztek október 15-én Budapesten.
Az eseményen beszédet tartott Dr. Simicskó István volt honvédelmi
miniszter, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, aki elmondta: - A polgárőrök minden elismerést megérdemelnek. Az önkéntes, közösségi
munka, az egyén társadalmi felelősségvállalása az emberek biztonságáért a legnemesebb emberi cselekedetek közé tartozik, az újkori modern
hazafiság egyik megjelenési formája. Hálásak vagyunk Magyarország
több mint 60 ezer polgárőrének, köszönjük a munkájukat!
Az ünnepségen az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége példamutató polgárőr tevékenységéért, eredményes, áldozatkész munkája elismeréséül az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetésben részesítette a Tatai
Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesületet. Az elismerést a helyszínen Rezes Róbert, az egyesület elnöke vette át.
(Forrás:opsz.hu, Fotó: Polgárőrség Tata Fb oldal.)

A Városházán járt a Honvéd Bajtársi Klub

A Honvéd Bajtársi Klub felkérésére tartott tájékoztatót Michl
József a Városháza dísztermében október 13-án. Tata polgármestere az aktuális városfejlesztési témákról, célokról beszélt a
klub tagjainak.
Sárközi József, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke a helyszínen
elmondta:- Ezt a találkozót hagyományosan minden évben
megtartjuk, de sajnos tavaly, a
pandémia miatt nem kerülhetett
rá sor. A tagságunk már nagyon
várta, hogy az elmúlt esztendő

eredményeiről és az idei tervekről, jelenlegi fejlesztésekről
tájékoztatót kapjunk, hiszen így
első kézből ismerhetjük meg az
információkat.
Michl József a Városházán
többek között beszámolt a közelmúlt és a jelen fejlesztéseiről, szó volt többek között a
megújuló Kőfaragó-házról, a
Kőkúti Iskola hamarosan elkészülő új, modern konyhájáról,
a Tata Szíve tervpályázatról valamint a Baji úti kerékpárútról
is. A városvezető az eseményen

Katonadal bemutató
A Pandémia áldozatainak emlékére, hőseinek tiszteletére szervezett Katonadal bemutatót a
Székesfehérvári Honvéd Nyugállományúak Klubja.
A rendezvényre másfél év után
13.alkalommal került sor,amelyen az Egyesületet az Őszirózsa Dalkör képviselte.
A próbákat a Református Kistemplomban tartottuk, a Vaszary János Iskola mellett,köszönet dr Szabó Előd vezető
lelkésznek és a Presbiteriumnak
a lehetőségért. Dalkörünk karvezetője MesternéLupták Marianna vezetésével lelkesen készültünk a 2018-ban a Stefánia
palotában előadott repertoárral.
Az összeállításban az 1848-as,
az I. és a II világháború és mai
katonadalok szerepeltek. A hagyományoknak megfelelően a
műsorban fellépett Szűcs Renáta klubtagunk, aki 48-as dalával nagy tetszést aratott. Bankó
Róbert az eseményhez kapcsolódva mondta el Köszönöm az
Emberséget c.versét, amely
elismerést váltott ki a közönségben. A székesfehérvári volt
Helyőrségi Klubban példásan
szervezett körülmények között
7 meghívott Nyugdíjas Dalkör lépett fel.
Felléptek:
Az
Ezüstfény
Együttes Szentendre, Köfém
Nyugdíjas Klub, Arany János
Férfikar,Balassi Bálint Bajtársi Egyesület Budapest, Vasi
Honvéd Bajtársi Klub Napsu-

gár énekkara,a Fejér megyei
Nőszirom Vegyeskara, Őszirózsa Dalkör Tata. Az esemény
zárásaként oklevél, emléktárgy
elismerésben részesültek A
rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap a Honvédelmi
Minisztérium, a.Magyar Honvédség
Székesfehérvár önkormányzata támogatásával valósult meg.
Köszönet Vadon Gábor nyugállományú ezredes klubelnök
által vezetett szervezői csapatnak.A támogató szervezetek
képviselői is megtisztelték a
bemutatót és elismeréssel szóltak a rendezvényről, a Nyugállományú Klubok hagyományőrző tevékenységéről.
Vendéglátóink köztük Szakál
Ferenc nyugállományú alezredes gondoskodott 35 fős kiránduló csoportok vendéglátásáról.
A rövid felkészülési idő ellenére úgy gondoljuk, hogy a Dalkör sajnos csökkentett létszámmal méltóan helytáll
ta 13.találkozón is. A Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége támogatta pályázat alapján
útiköltség ünket. Napfényes,
szeptember végi időben jó hangulatban gondoltunk az eddigi
rendezvényekre és bízunk benne,hogy jövőre is ott lehetünk .
Sárközi József nyá ezredes
Tata Honvéd Bajtársi Klub
klubelnök

úgy nyilatkozott: - Nagyon jó
érzés, hogy az idősebb generáció folyamatosan érdeklődik
az újdonságok iránt. A Honvéd Bajtársi Klub és a Városi
Nyugdíjas Klub is rendszeresen
igényli a személyes találkozást,
amelynek nagy örömmel teszünk eleget. Tata polgármestere hozzátette: - Azért is fontos a
helyi nyugdíjas klubok tagjaival
találkozni, mert a kérdéseik és
véleményeik mögött húzódó
élettapasztalatból nagyon sokat
lehet tanulni.

Megalakult a városi Ifjúsági Kerekasztal

A Városháza Fischer termében
tartotta alakuló ülését a tatai Ifjúsági Kerekasztal október 12-én.
Az együttműködés célja, hogy
összefogja az ifjúsággal foglalkozó helyi szakembereket, válaszo-

kat találjon az aktuális szakmai
kérdésekre, célokat, feladatokat
határozzon meg. Az első találkozó
témái között szerepelt a készülő
ifjúsági és gyermekjogi stratégia,
a novemberi ifjúsági közmeghall-

gatás előkészítése valamint az
idei IKSZ börze is.
Rigó Balázs alpolgármester a kerekasztal vezetőjeként a Városházán elmondta: - Számos apropója
volt az első találkozásnak, hiszen

többek között készül a városi
gyermekjogi és ifjúsági stratégia,
s a két dokumentum szorosan ös�szefügg egymással. A megalkotásukhoz korábban mér kikértük a
Tatán működő, fiatalokkal, gye-

rekekkel foglalkozó intézmények
javaslatait, de szerettünk volna
személyesen is találkozni mielőtt
a stratégiák a képviselő-testület
elé kerülnek. Rigó Balázs hozzátette: - Bízom benne, hogy sikerül
Tata Város Diákönkormányzatának (TAVIDÖK) munkáját is új
alapokra helyezni, mert az elmúlt
évben a koronavírus járvány jelentősen korlátozta a működésüket. A korábban meghirdetett
ifjúsági kérdőívünkre adott válaszokból az derült ki, hogy új lendületre van szüksége a tatai diákönkormányzatnak, a kerekasztal
pedig ezt is szolgálja, hogy új szereplőket szólítsunk meg, akik aztán tudnak segíteni a TAVIDÖK
munkájának aktívabbá, szélesebb
körűvé tételében.
Az Ifjúsági Kerekasztal résztvevői a jövőben a tervek szerint
negyedévente, de ha szükséges,
akkor ennél gyakrabban is összeülnek majd.

2021. október 28. VII. évfolyam, 22. szám

Társadalmi célú hirdetés
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PROGRAMAJÁNLÓ
Kézilabda
november 7. vasárnap 18.00
TAC – Lipót női ifjúsági
A mérkőzést a Güntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
november 7. vasárnap 13.00
TSE – Szolnoki MÁV SE női
amatőr NB I
Labdarúgás
október 30. szombat
10.00 TAC – Komárom VSE
női felnőtt
október 31 vasárnap 13.00
TAC – Vértesszőlősi SE férfi
felnőtt
november 6. szombat 11.00
TAC – Zsámbéki SK női U18
14.00 TAC – Bakonysárkányi
SE férfi U19
november 7. vasárnap 11.00
TAC – Környe SE női felnőtt
A mérkőzéseket az Új úti pályán játsszák.
Szabadidősport
október 30 szombat
10.00 Tó- futás
Rajt: Ökoturisztikai Központ
További információk:
www. tataiac.hu
Tatai TV
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TAC foci

A Tatai Atlétikai Club legnagyobb
létszámú szakosztálya a labdarúgóké. Évek óta korszerűsödik az Új úti
sporttelep. Szükség is van rá, hiszen
egyre több csapat felkészítését kell
biztosítania. Jelenleg 2 élőfüves pálya áll az öltöző épület mellett amelyiken edzeni tudnak a csapatok. A
szakosztály vezetésének, az edzőknek nem kis fejtörést okoz az edzésés meccsprogram összeállítása, hogy
mindenkinek a lehető legjobb legyen
Csákány József szakosztályvezetővel
beszélgettünk a tatai labdarúgás helyzetéről.
Hány csapatot működtet a szakosztály?
Cs.J.: A legkisebbek a Bozsik programban vesznek részt, ez az U7-U9U11-es korosztályokat jelenti, ahol
kb. 80 gyerek vesz részt az edzéseken. A férfiaknál az U13-U14-U15U16-U19 és a felnőtt csapat jelenti a
rendszert, míg a nőknél U15-U18 és
felnőtt csapatot versenyeztetjük. A
versenyzői létszám 220 körül mozog
és örömteli, hogy korosztálytól függetlenül folyamatosan csatlakoznak
hozzánk új játékosok. A legutóbbi
bajnoki idényben először indítottunk
csapatokat a Régiós bajnokságokban
és a 14 valamint a 15 évesek szépen
helytálltak. A most folyó idényben
már az U16 is ebben a bajnokságban
edződik. Természetesen ennyi csapathoz megfelelő létszámú és képzettségű szakember is kell. Örömmel

Vizes évadzáró

A Tatai Hódy SE utánpótlás korú
versenyzői Győrben zárták az
idényt. Hagyományosan 2000 m
a versenytáv, de emellett egy Hendikep verseny is szerepelt a programban. Ezen 4000 m-t kellett evezni, ahol mindenki egyszerre volt a
pályán. Az indításnál a gyorsabb
hajóosztályoknak és korcsoportoknak előnyt kellett adni a többieknek. Mindkét versenyszámban több
érmet is begyűjtöttek a tatai lányok
és fiúk. Nagyon értékes a Hendikep
versenyben győztes Hidvégi Zalán

mondom, hogy ebben szakosztályunk
nagyon jól áll. Összesen 11 edző, 1
gyúró,1 technikai vezető, 2 szertáros
és egy gondnok dolgozik azért, hogy
minden rendben legyen.
A szakosztály 2012-ben alakult
meg, milyen tervekkel indultak el?
Cs.J.: Tatán talán nem túlzok mindig is
volt foci. Sokan emlékeznek rá, hogy
NB II-es, NB III-as bajnokságban is
szerepelt városi egyesület. Aztán lassan fogytak a játékosok, nem jöttek
az eredmények. A 2000-es években
már csak utánpótlás szinten folyt a
munka. Lázár Ottó a TAC elnöke
kért fel 2012-ben hogy szervezzük
meg ismét a labdarúgást a városban.
Újra akartuk építeni a focit, új otthont
akartunk találni. Két év alatt elkészült
a Jávorka iskola területén lévő pálya és az iskola mögötti úgynevezett
centerpálya TAO és önkormányzati
segítséggel és 2016-ban az öltözőt
is átadtuk. Felnőtt szinten a megyei
III. osztályban kezdtük és évről-évre
kerültünk feljebb az I. osztályig. Egy
kis megtorpanás kezdődött 2016-ban,
de most úgy látom túl vagyunk rajta.
Az induláskor eleve úgy terveztünk,
hogy felépítsük a piramis rendszert,
azaz a legkisebbektől a felnőttig legyenek csapataink. Mára eljutottunk
odáig, hogy a megyében nekünk van
a legtöbb csapatunk. Minden gyereket tudunk versenyeztetni és eljutottunk odáig, hogy néhány csapat már
a regionális bajnokságban edződik.

Ide akár már az U13-as korosztály is
bekerülhet, akik egyelőre tornarendszerben játszanak a megyében. Gondolkodunk azon, hogy legyen U17-es
csapat is, mert azok a játékosok akik
már kinőttek az U16-ból, de még nem
tudnak az U19-ben játszani itt kaphatnának játéklehetőséget. Felnőtt
szinten távlati tervünk, hogy 20242025-ben eljussunk az NB III-ig.
Madar Gábor elnök úr és az egyesület
jelenlegi elnöksége olyan aktív támogatással segíti a labdarúgás fejlődését, ami ezen a téren is bizakodásra
ad okot.
Komárom és Tatabánya NB III-as
egyesület. Érződik-e az elszívó hatás?
Cs.J.: Keresik játékosainkat és most
is sokan játszanak egyik vagy másik helyen. Nincs ezzel semmi baj,
hiszen aki tehetséges és többet akar
azt elengedjük. Azzal, hogy Tatabánya utánpótlás központ lett, óriási
lehetőséghez jutott, amiről mi csak
álmodhatunk. Viszont velük alakul
egy jó kapcsolat. Már tárgyaltunk az
együttműködés formáiról és bizakodó
vagyok. Egyeztettünk szakmai segítségről de akár eszközökről is. Persze
a célunk az, hogy a gyerekek maradjanak a TAC-nál és majd a felnőtt keretnél kössenek ki. A mostani felnőtt
csapatban is többen vannak akik itt
kezdték, vagy visszatértek.
A női labdarúgásban mik a szakosztály tervei?
Cs.J.: Néhány évvel ezelőtt Kele Zol-

tán kezdett a női labdarúgásban dolgozni, aztán őt követte Schaffer Péter.
Az ő idejében alakult ki a mostani
rendszer, azaz hogy van U15-U18
és felnőtt csapat. Az MLSZ komolyan veszi a női labdarúgást, hiszen
a világban is egyre népszerűbb. Úgy
látom a megyében is egyre több helyen alakulnak csapatok. Nálunk több
mint 30 lány, asszony focizik a három csapatban, akad aki két vagy három meccset is játszik hetente. Most
Gusztafik Lilla vezeti a női vonalat, ő
jelenleg is tanul az edzői alapfokon.
Szeretnénk ha többen jelentkeznének,
mert látom hogy a lányok is szeretnek
focizni.
Milyenek a létesítmény feltételek?
Cs.J.: Ahhoz, hogy ennyi csapatot
működtessünk a jelenlegi pályaszám
kevés. Azon dolgozunk, hogy megteremtsük azokat az anyagi lehetőségeket amelyek révén növelni tudjuk a
pályák számát. A nyáron felújítottuk
mindkét élőfüves pályánkat, de a
centerpályát már csak tavasszal tudjuk használni. A legfontosabb egy
műfüves nagyméretű pálya megépítése, aminek az előkészületi munkái
a lelátó mögött már elkezdődtek.
Optimizmusom töretlen, hiszek benne, hogy pályázati pénzből, a TAOból és egyéb támogatásokkal sikerül
olyan infrastruktúrát létrehozni amely
megteremti azokat a feltételeket amelyekkel magasabb szinten tudunk dolgozni.

Eredmények

eredménye.
Eredmények
1. hely: K1 Férfi Kölyök U13: Czimondor Péter, K1Férfi Serdülő
U15: Hidvégi Zalán
K1 Női Kölyök U13: Gábor
Tímea, K1 Férfi Ifjúsági U17-U18:
Hidvégi Hunor
2. hely: K1 Férfi Serdülő U15:
Bublovics István, MK1 Férfi Gyermek U10: Haltvich Hunor,
MK1 Női Gyermek U10: Farkas
Nóra
3. hely: K1 Női Serdülő U16:
Wittmer Kitti, C1 Női Kölyök
U13-U14: Szigetlaki Leila,
MK1 Férfi gyermek U12:
Neuwirth Hunor
Az előkészítő U8-U9-es korosztályban eredményt nem hirdettek,
mindenki emléklapot kapott.
Hódy SE: Jakab Bendegúz, Bocskay Panni, Tüske Milla.
Budapesten rendezték a Maraton Challenge záró fordulóját.
A 4 versenyből álló sorozaton a
tatai színeket Bolehradsky Szilveszter képviselte. Az ifjúságiak
mezőnyében ebben a fordulóban,
bár verseny közben felborult, de
így is az 5. helyen végzett. Ös�szesítésben sikerült megőriznie a
bronzérmes helyezést , így értékes kupával zárta a sorozatot.

Asztalitenisz
Férfi NB I SH-ITB Budaörs SC I –
TAC 8-6
Pontszerző: Béres 2, Sipos 2, Adamik
1, Bak 1
TAC – BVSC-Zugló I 9-5
Pontszerző: Bak 3, Béres 3, Adamik
1, Sipos 1, Bak-Béres
Férfi NB II TAC – Szombathelyi
AK-Sportiskola 6-12
Pontszerző: Nagy 3, Barassó 1, Pattantyús 1, Nagy-Barassó
Győri Elektromos Vasas SK – TAC
14-4
Pontszerző: Nagy 2, Pattantyús 2
Kézilabda
NB I/B BFKA Balatonfüred – TAC
23-30 (11-13)
Vezette: Fibecz Z., Herbák T.
Góllövő: Bognár 8, Bálint 7, Tass 4,
Kiss 3, Győrffi, Sárosi 2-2, Blázsovics,
Iváncsik Á., Kreisz, Schneider 1-1
TAC – PLER Budapest 22-23 (1211)
Vezette: Sándor Gy., Szabó B.
Góllövő: Schneider 5, Győrffi 4, Bognár, Tass 3-3, Bálint, Kiss 2-2, Sárosi,
Kreisz, Zöldy 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági BFKA Veszprém –
TAC 42-19 (16-11)
Vezette: Atyimov L., Jáger T.
Góllövő: Barna 7, Csordás 6, Takács
3, Huber, Szalay, Tóth 1-1
TAC – Szigetszentmiklósi KSK 3427 (19-16)
Vezette: Horváth K., Krupánszki K.
Góllövő: Barna 11, Szalay 8, Takács
7, Czunyi, Marx, Zubek 2-2, Csordás,
Kolozsi 1-1
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő Komárom VSE –
TAC 30-37 (20-17)
Vezette: Krupinszki K., Suszter A.
Góllövő: huber 9, Nényei 8, Rózsa 6,
Szombati, Török 5-5, Jenei 4
Edző: Endrédi Dezső
Női felnőtt TAC – FKC Senior 3422 (17-12)
Vezette: Natkai R., Őri E.

Góllövő: Kurcsik 8, Százvai 7, Nyitrai
6, Bodányi 5, Kőhalmi, Ungor 3-3,
Jagodics, Rácz 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női ifjúsági TAC – Lébényi KSZSE
20-33 (6-17)
Vezette: Push H., Suszter A.
Góllövő: Rácz 4, Sás, Sebestyén, Szivek, Ungor 3-3, Simon, Tompa 2-2
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női serdülő Ácsi Kinizsi SC – TAC
24-27 (11-16)
Vezette: Bohuniczky M., Horváth G.
Góllövő: Sás 10, Hatvani 8, Makai 3,
Dorogi, Kiss, Kurcsik, Mészáros 1-1
Kosárlabda
Női amatőr NB I TSE – Dávid Kornél KA 84-53 (17-18,27-9,20-6,20-20)
Vezette: Káli Sz., Novák B.
Pontszerző: Horváth 29, Kurucz 20/6,
Mohai 12, Tóth 6, Morcz 5/3, Czompó 5, Kiss 4, Stocker 3/3
Edző: Kaposi Renátó
Fiú régiós junior Tatai SE – Ajka
96-51 (34-15,30-6,14-13,18-17)
Vezette: Prieger M., Molnár K.
Pontszerző: Bittmann 29/3, Zalavári
21/3, Orbán 19/6, Keller 9/3, Pozsár
6, Tápai 6, Andai 6
TSE – Soproni Tigrisek 72-85 (2022,14-24,14-20,24-19)
Vezette: Szőcs P., Nagy P.
Pontszerző: Keller 25/9, Zalavári 18,
Orbán 8/3, Tápai 7, Bittmann 6, Andai 2
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Zsámbéki SK
0-5 (0-2)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Treplán 18,46, László 32,
90, Lőrinczy 58
FC Esztergom – TAC 3-3 (2-1)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Verga 27, Fülöp 41, Tanárki
77 ill. Schaffer 21, Zuggó 68, Martonfi 85
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Wati-Kecskéd
KSK 2-4 (0-1)
Vezette: Szalay N.

Góllövő: Nagy 62, Gesztesi 77 ill.
Gyenes 29, Véber 49, Polovicz 64,
Neckernusz 72
Rdző: Schaffer Péter
Férfi U16 TAC – Pénzügyőr SE 8-1
(3-0)
Vezette: Paulovics B.
Góllövő: Valter b5,41, Unger
25,46,74,81,85, Varga 86 ill. Horányi
68
TAC – Szent István SE 3-8 (1-5)
Vezette: Szabó M.
Góllövő: Unger 30,71,89 ill. Szatlmayer 3,8,29, Bedő 21,23, Babalola
54, Kiss 66, Nagy 88
Edző. Kele Zoltán
Férfi U15 TAC – UD Magyar-Német SE 0-19 (0-13)
Vezette: Ombódi I.
Góllövő: Miskolczi 1,22,28,30,63,
Adi 3,37, Ádám 5,20,21,32,40, Staudinger 23, Bergmann 42,62, Hughes
59,73, Fésű 57, Bíró 75
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 TAC – Oroszlányi SZE
7-0 (2-0)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Adler 30,38,59,69, Aradi 63,
Olajos 78, Nagy 80
REAC Sportiskola SE – TAC 8-0
(2-0)
Vezette: Lantos T.
Góllövő: Gidály 13, Nagy 16,57, Varga 60,61,65,75, Sinkó 80
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt Fortuna SE –TAC 1-1
(0-0)
Vezette: Urbanovics Á.
Góllövő: Bóna 78 ill Dr Vértesi 83
Csapatvezető: Gusztafik Lilla
Női U15 TAC – Bábolnai SE 4-1 (30)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Czakó 13,15,22,43 ill. Sárközi 34
Bakonysárkányi SE – TAC 1-4 (1-2)
Vezette: Mann Á.
Góllövő: Pordán 12 ill. Czakó 4,9,49,
Ódor 52
Csapatvezető: Gusztafik Lilla

